
  YKI AIKATAULUT 

 

Tehtävä 1 Kertominen  

Sinulla on 1 minuutti aikaa valmistautua tehtävään. Sinulla on 1,5 minuuttia aikaa puhua 

aiheesta.  

Kertominen  

Tehtävä 1  

 

Millainen ajankäyttäjä olet? Miten suhtaudut aikaan? 

• Oletko tavallisesti ajoissa vai myöhässä? 

• Tykkäätkö aikatauluista? 

• Miten organisoit aikaasi vai annatko sen olla? 

• Mihin aikasi kuluu? 

• Mihin et halua hukata aikaasi? 

• Mikä on hyvä tapa sopia aikatauluista? 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Soitto tietokonehuoltoon 

Huollossa:  ************ 

SINÄ:  [Vastaa tervehdykseen. Sano miksi soitat] (10 sek) 

Huollossa:  ************ 

SINÄ:  [Vastaa kysymykseen keskustelutilanteen vihjeen mukaisesti.] (10 sek) 

Huollossa:  ************ 

SINÄ:  [Vastaa kysymykseen keskustelutilanteen vihjeen mukaisesti.] (10 sek) 

Huollossa:  ************ 

SINÄ:  [Vastaa kysymykseen ja kysy huollon osoitetta.] (10 sek) 

Huollossa:  ************ 

SINÄ:  [Vastaa kysymykseen ja kysy, mihin asti huolto on auki.] (10 sek) 

Huollossa:  ************ 

SINÄ:  [Kysy korjauksen hintaa.] (10 sek) 

Huollossa:  ************ 

SINÄ:  [Vastaa myönteisesti.] (10 sek) 

Huollossa:  ************ 

SINÄ:  [Kiität ja hyvästelet] (5 sek) 

Huollossa:  ************ 

 

Mallidialogi 

 

Huollossa:  Tietokonehuolto Nörtti, Mikko Virtanen. 

SINÄ:  Hei! Tietokoneeni ei käynnisty, siihen ei tule virtaa. 

Huollossa:  Oletko tarkistanut kaikki johdot? 

SINÄ:  Kyllä, tarkistin kaikki johdot, mutta näyttää siltä, että se ei saa virtaa. 

Huollossa:  Minkä ikäinen kone se on? 

SINÄ:  Noin 7 vuotta. 

Huollossa:  Vaikea sanoa, mikä siinä on vialla, meidän täytyy tutkia kone. Voitko tuoda 

koneen meille? 

SINÄ:  Joo, mikä on osoitteenne. 

Huollossa:  Aleksanterinkatu 20, 2. kerros. 

SINÄ:  Mihin asti olette auki tänään? 

Huollossa:  Kello kuuteen. 
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SINÄ:  Kuinka paljon korjaus maksaa? 

Huollossa:  Vaikea sanoa, kuinka paljon korjaus maksaa. Meidän täytyy ensin tutkia se 

ja sitten me soitetaan, mikä siinä on vialla ja kuinka paljon korjaus tulee 

maksamaan. Pääsetkö tuomaan koneen jo tänään? 

SINÄ:  Joo, yritän tuoda koneeni tänään. 

Huollossa:  Selvä, katsotaan sitten, mikä siinä on vialla. 

SINÄ:  Hyvä, hei hei. 

Huollossa:  Kiitos, hei hei. 

 

Elokuvateatterissa 

 

Menet elokuvateatteriin ja haluat ostaa itsellesi ja ystävällesi elokuvaliput illan James Bond -

elokuvan näytökseen. Keskustelet lipunmyyjän kanssa. 

 

Myyjä: ********************* 

Sinä: (Tervehdi, ja kerro mitä haluat.) (10 sek.) 

Myyjä: ********************* 

Sinä: (Reagoi tilanteeseen vihjeen mukaan.)(10s) 

Myyjä: ********************* 

Sinä: (Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek.) 

Myyjä: ********************* 

Sinä: (Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek.) 

Myyjä: ********************* 

Sinä. (Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek.) 

Myyjä: ********************* 

Sinä: (Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek.) 

Myyjä: ********************* 

Sinä: (Reagoi tilanteeseen vihjeen mukaan.) (10 sek.) 

Myyjä: ********************* 

 

Malli 

Elokuvateatterissa 

Menet elokuvateatteriin ja haluat ostaa itsellesi ja ystävällesi elokuvaliput illan James Bond -

elokuvan näytökseen. Keskustelet lipunmyyjän kanssa. 
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Myyjä:          Hei! Miten voin auttaa? 

Sinä:             Haluaisin kaksi elokuvalippua illan James Bond - 

    elokuvan näytökseen. 

Myyjä:          Näytöksiä on illalla kaksi, kumpaan näytökseen  

   haluatte mennä? 

Sinä:             Mihin aikaan näytökset ovat? 

Myyjä:          Aikaisempi on kello 18.00 ja myöhempi on kello  

    21.00. 

Sinä:             Haluaisin liput myöhempään näytökseen eli klo 21. 

Myyjä:          Selvä. Mistäpäin katsomoa haluatte istumapaikat?          

      Takana ja keskellä olisi vielä hyvin tilaa. 

Sinä:             No vaikkapa salin keskeltä. 

Myyjä:          Tässä on siis kaksi lippua kello 21 näytökseen.  

     Liput maksavat 9 euroa kappale. Maksatko  

    molemmat liput? 

Sinä.             Kyllä maksan. 

Myyjä:          Eli 18 euroa yhteensä. Maksatko käteisellä vai  

    kortilla? 

Sinä:             Maksan käteisellä. 

Myyjä:          Sopii. Tässä kuitti sekä illan elokuvaliput, ole hyvä. 

Sinä:             Kiitos, hei hei. 

Myyjä:          Hei hei ja tervetuloa illalla. 

 

Teatterilipun varaaminen 

Olet menossa teatteriin ensi lauantaina ja soitat Kemin kaupunginteatterin lipunmyyntiin. 

Lipunmyyjä: ********************* 

Sinä: (Tervehdi ja esittele itsesi. Kerro, mitä haluat. Näytelmä on Rikos ja rangaistus. Haluat 

kaksi paikkaa ensi lauantaiksi.) (10 sek) 

Lipunmyyjä: ********************* 

Sinä: (Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek) 

Lipunmyyjä: ********************* 

Sinä: (Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek) 

Lipunmyyjä: ********************* 

Sinä: (Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan.) (10 sek) 
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Lipunmyyjä: ********************* 

Sinä: (Vastaa kysymykseen tilanteen vihjeen mukaan ja kysy lippujen hinta ja esityksen 

kestoaika.) (10 sek) 

Lipunmyyjä: ********************* 

Sinä: (Kiitä ja hyvästele.) (10 sek) 

Lipunmyyjä: ********************* 

Malli 

 TEATTERILIPUN VARAUS 

Jukka on  menossa teatteriin ensi lauantaina ja soittaa Lahden kaupunginteatterin lipunmyyntiin.  

Lipunmyyjä:       Lipunmyynti, hyvää päivää! 

Sinä:      Hei, täällä on Jukka Potila. haluaisin varata kaksi lippua Rikokseen ja 

rangaistukseen ensi lauantaina. 

Lipunmyyjä:       Rikos ja rangaistus, hetkinen…siis lauantaina. Silloin meillä on kaksi 

esitystä, toinen on kello 14.30 ja toinen kello 19. Kumpaan 

näytökseen tekisit varauksen? 

Sinä:                  Kello 19 näytös sopisi minulle paremmin. 

Lipunmyyjä:       Haluatteko paikat etupermannolta vai kauempaa? Vielä olisi 

muutamia vaihtoehtoja jäljellä. 

Sinä:      Noo…jos kolmannelta riviltä melko keskeltä löytyisi hyvät paikat, 

varaisin ne. 

Lipunmyyjä:       Kävisikö neljäs rivi, vierekkäiset paikat 43 ja 44? 

Sinä:                  Käy oikein hyvin. 

Lipunmyyjä:       Varaan ne sitten teille Potilan nimellä. Haetteko ne täältä 

aikaisemmin? Ne pitää noutaa viimeistään puoli tuntia ennen 

esityksen alkua. 

Sinä:      Joo, haen ne varmaan jo huomenna iltapäivällä. Paljonko liput 

maksavat ja kuinka pitkä esitys on? 

Lipunmyyjä:       Aikuisten lippu tähän näytökseen on 27 euroa. Ja esitys kestää 2,5 

tuntia. Siinä on puolen tunnin väliaika. 

Sinä:                  Selvä. Kiitoksia paljon, kuulemiin. 

Lipunmyyjä:       Kiitos, kuulemiin. 
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ILMOITTAUTUMINEN TAPAHTUMAAN 

Olet nähnyt ilmoituksen mielenkiintoisesta tapahtumasta (keksi itse, mistä). Tapahtumaan 

on ilmoittautuminen. Soita ja ilmoittaudu tapahtumaan. 

NAINEN: *** 

SINÄ: (esittele itsesi ja kerro, mihin tapahtumaan haluat ilmoittautua) 

NAINEN: *** 

SINÄ: (vastaa kysymykseen) 

NAINEN: *** 

SINÄ: (vastaa ja kysy lippujen hintaa) 

NAINEN: *** 

SINÄ: (vastaa kysymykseen) 

NAINEN: *** 

SINÄ: (lopeta puhelu kohteliaasti) Olet ollut liikuntahallilla ja unohtanut sinne jotakin (keksi 

itse, mitä). Soita hallille ja tiedustele unohtunutta tavaraa. 

NAINEN: *** 

SINÄ: (esittele itsesi ja kerro asiasi) 

NAINEN: *** 

SINÄ: (vastaa kysymykseen, kerro ainakin kaksi tuntomerkkiä tavarasta) 

NAINEN: *** 

SINÄ: (vastaa kysymykseen) 

NAINEN: *** 

SINÄ: (vastaa myöntävästi ja kerro yhteystietosi) 

NAINEN: *** 

SINÄ: (lopeta puhelu kohteliaasti) 
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Tilannetehtävät  

 

Mitä sanoisit tällaisessa tilanteessa.  

 

1. Haluat peruuttaa sinun ajanvarauksen. Missä? 

2. Haluat ehdottaa ystävälle aikaa tehdä jotain kivaa yhdessä. Mitä? Milloin? 

3. Olet unohtanut ajan, jonka olet sopinut sinun ystävän kanssa. Kysyt ajasta. 

4. Haluat tarkista palaveriajan ja paikan. Lähetä WhatsApp –viesti. 

5. Kerrot ystävälle, missä ja milloin olit. Mitä hauska tapahtui? 

6. Olet lähdössä lomamatkalle. Mihin? Milloin lähdet? Milloin palaat? 

7. Lähdet ystävän kanssa matkalle. Ehdotat aikaa ja muita järjestelyjä. 

8. Sinun kännykkä unohtui kotiin ja sinulla ei ole kelloa. Kysyt aikaa ja päivämäärää. 

9. Et huomannut, että kello meni nopeasti ja olet pahasti myöhässä kokouksesta. Olet 

häpeissäsi, kun tulet kokoukseen myöhässä. 

10. Tulit vahingossa vääränä päivänä tapaamiseen. Mitä sanot? 

 

Mielipide  

 

Valitse yksi aihe ja kerro siitä mielipiteesi. Voit valmistautua 2 min ja puhua 2 min.  

 

A. Vihaan aikatauluja. 

B. Suomalainen aikakulttuuri on erilainen kuin kotimaassani. 

C. Ajan virta. Ajatuksiani ajasta ja ikääntymisestä. Mitä on aika minulle? 

D. Vanhanaikaiset kellot ovat parhaita! Kaappikello, käkikello, taskukello, rannekello – 

rakastan niitä kaikkia <3! 

E. Nykyajan ajankäyttö on erilaista kuin rytmi ennen vanhaan. 

F. Mitä tarkoittaa ”säästää aikaa”? Onko se oikeasti mahdollista? Miten? 

G. Ajan patina. Ajatuksiani antiikista ja vanhoista tavaroista. 

H. Näin huolehdin aikatauluistani. Näin olen oikeassa paikassa oikeaan aikaan! 

I. Kalenteri kuntoon! Hyviä ideoita ja vinkkejä aikataulujen laadintaan. 

J. Miten suhtaudun dead lineen? Osaanko organisoida aikaani? 

 

 


